
 

Redaktör: Jenny Lundström, veterinär. Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, som är en fristående, icke vinstdrivande stiftelse med syfte att 

skapa arenor och förutsättningar för verklig förändring mot ett hållbart samhälle. Läs mer på www.axfoundation.se . 
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Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling 
till livsmedelsproducerande djur 

Antibiotika 

GlobalMeatNews: Wendy’s utökar sina 

hållbarhetsmål. Snabbmatskedjan Wendy’s, 

som sedan tidigare har reduceringsmål då det 

gäller antibiotikaanvändning inom 

kycklinguppfödning, utökar nu med mål för 

uppfödning av nötkreatur och gris. 

TheGuardian: Marks & Spencer först med att 

publicera data om antibiotikaanvändning. 

Marks & Spencer blir den första 

stormarknadskedjan i Storbritannien som 

publicera detaljer om användningen av 

antibiotika hos sina leverantörer. 

ATL.nu: SLU får nytt jobb av FN. Det svenska 

lantbruksuniversitetet ska ta fram en manual 

och utbilda djurhälsopersonal i tre världsdelar, 

om hur man motverkar antibiotikaresistens. 

FoodSafetyNews: WHO uppmanar till 

utveckling av nya antibiotika mot viktiga 

infektionsagens. En multiresistent tuberkulos 

ligger högst upp i listan över prioriterade 

patogener för att utveckla nya antibiotika, 

men även livsmedelsburna zoonoser som 

Salmonella och Campylobacter är högt 

prioriterade. 

ATL.nu: Växttillskott kan ersätta antibiotika. 

Lingon och ramslök förbättrar tarmhälsan hos 

smågrisar enligt danska försök. I framtiden 

hoppas forskarna att växtsubstanser ska 

ersätta antibiotikan i grisuppfödningen. 

 

TheGuardian: Ett litet antal gårdar är 

ansvariga för flertalet antibiotikabehandlingar. 

Ett litet antal av Storbritanniens mjölkgårdar 

står för en stor andel av 

antibiotikaförbrukningen, enligt ny forskning. 

Att titta mer noggrant på 

förskrivningsmönstret på dessa gårdar kan 

bidra minskad antibiotikaanvändning. 

ATL.nu: Nytt uppdrag för Fredrick Federley. 

Den svenske EU-parlamentarikern ska 

företräda EU-parlamentet när 

djurhälsopaketet implementeras. 

JA.se: Nödvändigt att samarbeta mot 

antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett 

problem som ökar över hela världen. Med den 

nya handlingsplanen mot antibiotikaresistens 

ska nu myndigheterna stärka sitt 

gemensamma arbete för att hantera 

utvecklingen framöver.  

Indipendent.ie: Europaparlamentet uppmanar 

till minskad användning av antibiotika inom 

djurhållningen. Europaparlamentets utskott 

för jordbruk och landsbygdsutveckling vill 

ändra i lagstiftningen för att minska 

användningen av antibiotika på gård. Bland 

annat föreslås en reglering av förebyggande 

användning och man vill också ställa krav på 

förbud att använda antibiotika i tillväxt-

främjande syfte i handelsrelationer då det 

gäller livsmedelsimport från tredje land. 
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CIDRAP: OIE: Färre nationer säger nej till 

tillväxtantibiotika. Andelen länder som inte 

tillåter användning av antibiotika i 

tillväxtfrämjande syfte föll från 2015 till 2016 

enligt den senaste rapporten om 

antibiotikaanvändning från 

Världsorganisationen för djurhälsa, OIE. 

 

CBC.ca: Jordbruket har ett samhällsansvar då 

det gäller antibiotikaresistens. Sedan 1 dec 

2017 krävs i Kanada veterinär förskrivning för 

att djurhållare ska få använda medicinskt 

viktiga antibiotika till livsmedelsproducerande 

djur.

 

Djurskydd 

ATL.nu: Professorns film väckte debatten. 

Filmen på svenska grisar som bedövas med 

koldioxid inför slakt har väckt starka 

reaktioner efter att den visades på SVT. 

Samtidigt väcks många frågor om vilka 

alternativ som finns. 

JA.se: Bucht: Djurvälfärd och konkurrenskraft 

ska gå hand i hand. I dag lämnar regeringen 

den nya djurskyddslagen till lagrådet. En lag 

som inte ska detaljstyra, menar 

landsbygdsministern. 

 

ATL.nu: Djurens Rätt positiva till lagförslag. 

Djurens Rätt är försiktigt positiva till förslaget 

på ny djurskyddslag. Svensk Fågel är glada att 

det äntligen kommit. 

LandLantbruk: Större insyn med mobila 

slakterier. När djuret väl lämnat gården 

handlar det bara om effektivitet, flöde av djur 

och pengar. Ett mobilt slakteri skulle utesluta 

transporter av slaktdjur och samtidigt ge insyn 

från kalv till slaktkropp. Det skriver Kerstin 

Herbertsson och Anna-Chatrine Nennestam. 

 

Handel 

ATL.nu: Allt längre kö till slakteriet. 

Slaktköerna har fortsatt att växa under 

hösten. På flera håll handlar det om två-tre 

månaders väntetid för den som anmäler slakt 

idag. Det höga trycket kan komma att pressa 

ned priset. 

JA.se: Sänkta grispriser, utom i Skövde. Under 

jul och nyår har de svenska grispriserna börjat 

att sjunka. Utom hos Skövde Slakteri som 

vecka 1 har den högsta noteringen. 

 

LandLantbruk: Ett steg närmare svensk 

grisexport till Kina. Ett landsgodkännande för 

export av griskött till Kina bör kunna vara klart 

före sommaren nästa år. 

ATL.nu: Svenska knorrar på kinesiska bord. En 

växande grisexport till Kina är på gång och där 

finns en marknad som vill ha det svenskar inte 

gärna äter. Som grisfötter, gristrynen, kinder, 

öron och knorrar. 

 

 

http://www.axfoundation.se/
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/01/stewardship-resistance-scan-jan-12-2018
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/01/stewardship-resistance-scan-jan-12-2018
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/prescription-agricultural-drugs-livestock-federal-changes-2018-john-prescott-1.4472967
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/prescription-agricultural-drugs-livestock-federal-changes-2018-john-prescott-1.4472967
http://www.atl.nu/lantbruk/professorns-film-vackte-debatten/
http://www.ja.se/artikel/56050/bucht-djurvalfard-och-konkurrenskraft-ska-ga-hand-i-hand.html
http://www.ja.se/artikel/56050/bucht-djurvalfard-och-konkurrenskraft-ska-ga-hand-i-hand.html
http://www.atl.nu/lantbruk/djurens-ratt-positiva-till-lagforslag/
http://www.landlantbruk.se/debatt/storre-insyn-med-mobila-slakterier/
http://www.landlantbruk.se/debatt/storre-insyn-med-mobila-slakterier/
http://www.atl.nu/lantbruk/allt-langre-ko-till-slakteriet/
http://www.ja.se/artikel/55998/sankta-grispriser--utom-i-skovde.html
http://www.landlantbruk.se/lantbruk/ett-steg-narmare-svensk-grisexport-till-kina/
http://www.landlantbruk.se/lantbruk/ett-steg-narmare-svensk-grisexport-till-kina/
http://www.atl.nu/lantbruk/svenska-knorrar-pa-kinesiska-bord/


 
 
 
 

Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling till livsmedelsproducerande 

djur. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär. Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, som är en fristående, icke vinstdrivande stiftelse med 

syfte att skapa arenor och förutsättningar för verklig förändring mot ett hållbart samhälle. Läs mer på www.axfoundation.se . 

 

ATL.nu: Nederländernas äggproducenter på 

krigsstigen. Belgiska bönder får alla förluster 

för fipronilkatastrofen ersatta av staten. De 

nederländska får inte en cent. Nu stämmer de 

den statliga kontrollmyndigheten.  

ATL.nu: Regeringen vill skärpa straffen för 

matfusk. Regeringen vill skärpa straffen för 

matfusk. Fusk med mat och foder som kan få 

allvarliga konsekvenser för djur och människor 

ska ge fängelse, något som tidigare bara har 

gett böter. 

ATL.nu: WTO: Ryskt importstopp av EU-gris 

måste hävas. En tvist om Rysslands 

importrättigheter av levande grisar, fläsk och 

fläskprodukter från EU har gått till 

världshandelsorganisationen WTO:s 

tvistlösningsorgan DSB. 

ATL.nu: Tysk halvering på sju år. Antalet tyska 

smågrisproducenter har halverats de senaste 

sju åren. Samtidigt fortsätter grispriset att 

falla. 

JA.se: Uppgången för mjölkpriset höjer 

produktionsvärdet i jordbruket. Det svenska 

jordbrukets totala produktionsvärde 

uppskattas öka med 5 procent under 2017, 

visar Jordbruksverkets prognos. 

Avräkningspriset för mjölk har återhämtat sig, 

vilket är en starkt bidragande orsak till det 

ökade produktionsvärdet. 

ATL.nu: Uppåt för mjölkpriset. Global Dairy 

Trade, GDT, öppnade 2018 med positiva 

siffror. Index steg med 2,2 procent vid 

tisdagens auktion. Men marknadsanalytiker 

Lennart Holmström vill inte dra några 

långtgående slutsatser. 

ATL.nu: Dansk oro för ny kris. Priserna på 

smågrisar, fläskkött och smör faller snabbt i 

Danmark. Flera analytiker varnar för att 

sektorn är på väg in i en lågkonjunktur. 
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